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A talapzat alsó lépcsőfokáról 
lesd meg az éjszakai eget:
a múlt dühös lópofa,
tágult orrlyukaiban
feketéllik a történelem –
Premier plán.
Fülei közé feszül
a csillagos végtelen.

*

Az idő kovácsolt 
spiráljai a kőkerítésen.
Tiszafák, 
márványlépcsők 
vájatai.
Sok ma rohant át
vizsga után itt 
a holnapba.
Kőbagoly, 
kődémon,
könyvtárzaj.
Egyik lap a másikra
átfordul.
Kék csempe,
piros láda.
Pirosláda.
A könyv kinyílik,
betűi leszünk
a heideggeri
világolvasásnak.

*

Kockakő. 
Hányinger utca.
Kocsmából lopkodott
mámortarisznya.
Este lejtőre.
Hajnalban hegyre.

*

A 14-est mintha álmodnám.
A 6-ost holtan is megtalálom.
Öt lépcső a mélyben,
két szürke vasajtó,
Erzsike nénik a kapusfülkében:
ugye feljöhet a barátom?
Öt vaságy. Penészes matracon
soha nem lesz már 
ilyen gondtalan az álom.

*

Klinikák utcája.
Balra rozsdaette kerítés,
két vizsga között
vakbél nélkül maradtam,
jobbra újabb vizsgákra várva
anyává váltam.

*

Házsongárd. Rögök, 
fájdalmas kövek.
Mindenki az én halottam.
Meg nem írt verssorok
bomlanak a földben.
Siratom magamat. 
mint a zarándok,
megérintek minden sarokkövet.
Valaki a kabátom ráncaiba bújik
és hazamegy velem.

Der verrückte König – 
suttogják a teremsarkok
a boltívöblök
a festett falak

a baldachinos ágy sarkán ül
térdeit felhúzza az álláig
rémült arccal nézi
az összesereglett turistákat
ahogyan apjára emelte szemét
mielőtt csattant a királyi pofon
gyermekarcán

Hegycsúcsok közé bújt
álmodott soktornyú csodát
minden magánynak külön
szobát emelt
fényűző termeket – 
most bennük bolyong
a tündérkirály – 
menjetek innen
ez az én palotám
az én váram 
az én nyomorult
magányom

Tízenként vonulnak át
életén a szájtátó vándorok
Lehull a fény a nép boldog
szelfi k és bögrék őrzik
a nyári kalandot

A hegyek lábánál
a Starnberger-tó partján
kizöldült pásztorbot:
a víz sötét fodrán
csendben átsiklik
a véres tollú hattyúkirály

Először csak kirándulni mentem.
Aztán a rakottyástelepi csendben 
kalapot emelt nekem Isten.
Ilyen kék szemet máshol nem láttam.
Keménycsontú arca életzöld borostásan
ünnepi szép volt. Beleszerettem.

Másodszor már a közeléért indultam útnak.
Gyimesbükk mellett égmagas köveken
ezeréves lábához ültem.
S mióta a domboldalból kinövő
kék házak oldalán meglestem a reggelt,
a sietést, mint egy ruhát, kinőttem.

Egyszer házam lesz a gyimesi dombokon.
Mint egy öregedő feleség, 
kenyeret dagasztok, és
nem vágyom sehova.

I.
A trikolor macska már a földön vonszolta a hasát.
A betonon kezdett vajúdni, nem feküdt a fűbe,
álltunk mi is, megdermedve, ahogy elsétál a kölyke
mellett.

Álltunk bizakodva, az udvaron minden forró
volt. Hátha nem pusztul el az anyaméhből kilökve.
Fél méterrel arrébb egy torzót hozott a világra,
végignyalta és továbbállt.

II.
Egy zsák babaruhát készítettek az istálló ajtaja mellé.
A csipkés rugdalózókkal törölték a malacról a nyákot,
csak kettő született, az egyiket a disznó szétharapta.
Elterült, szöggel az orrában. Sürgették, éjszaka volt.
Biztos fájásgyengeség. Önjelölt szülészek között 
piszkított maga alá.

A babaruhák dohosak voltak. A koca pihegett,
félhomály táncolt rengő hasfalán.
Másnap reggel tíz malac küzdött az életért.
Harcoltak, hogy hónapok múlva melyikük
sétáljon fel hamarabb a platóra.

Azon a télen apuka faragott. Nem volt mit tenni.
Halpikkelyeket vésett az almáriumra.
Sellőuszonyt a tulipános ládára.
A gyerekeknek torokgyíkot tálaltak fel.
Mérges kis hüllő, a légutakat körbezárta
szivárványszínű farkával,
sziszegett és vért köpött.
Pikkelyek a nyakán. Szabálytalanok.
Remegett apuka keze.
Már este volt, mikor a kutyát elásta, szegény puli.
Elfogyott minden, amit terelni lehet,
azután éhen döglött.
Jó kutyáért megtörik a fér fi szív,
ha látja a nyomait a hóban.




